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ВПЛИВ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДОБАВОК НА  
МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ВАФЕЛЬ 

 
Вафельні вироби характеризуються високим вмістом вуглеводів і незначною 

кількістю біологічно цінних сполук. Тому, перспективним напрямком підвищення 
біологічної цінності вафель є внесення до їх рецептурного складу добавок нетрадиційної 
сировини. Завдяки цьому можна збагатити вироби вітамінами, мінеральними речовинами, 
харчовими волокнами та іншими біологічно активними сполуками [1; 2].  

Нами були розроблені нові зразки вафель з жировими начинками з використанням у 
рецептурному складі сировини, яка є джерелом цінних фізіологічно активних речовин, у 
тому числі мінеральних. Вафлі «Мелодія осені», окрім традиційних інгредієнтів, містять 
порошок з гарбуза сушеного та подрібнене гарбузове насіння. Модель рецептури вафель 
«Подарунок літа» містить порошки з сушеної моркви та плодів шипшини, а також порошок 
зі шкаралупи курячих яєць з соком лимону. В якості сировини і добавок вафель «Квітковий 
нектар» були мед, квітковий пилок, спиртовий екстракт бджолиного підмору і порошки з 
селери та кореню цикорію. Вафлі «Злакові» у рецептурі жирової начинки містять ячмінні 
висівки, насіння сезаму, порошок з кореню цикорію, а для виготовлення вафельного листа 
частина пшеничного борошна замінена ячмінним. Всі зразки нових вафель містили 
підвищену кількість молока сухого знежиреного. Контрольним зразком слугували традиційні 
вафлі «Артек». Використання нетрадиційної сировини і природних добавок дозволило 
знизити в рецептурному складі жирових начинок кількість кондитерського жиру, цукрової 
пудри та повністю виключити використання какао-порошку.  

Мінеральний склад нових вафель представлений в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Вміст мінеральних речовин у нових вафлях 

Назва 
мінеральних 

елементів 

Добова 
потреба, 

мг 

«Артек» 
(контрольний 

зразок) 

«Мелодія 
осені» 

«Подарунок 
літа» 

«Квітковий 
нектар» «Злакові» 

Макроелементи: 
Кальцій (Са) 

 
800 

 
21,62 

 
49,50 

 
706,91 

 
133,55 

 
98,31 

Магній (Mg) 400 20,32 72,23 16,91 29,68 54,22 
Фосфор (Р) 1600 82,59 243,83 199,57 222,15 229,32 
Калій (К) 2500 119,11 202,41 151,95 345,27 175,28 
Натрій (Na) 1300 314,62 286,02 447,73 484,57 327,84 
Кремній (Si) 30 0,80 0,68 0,69 0,67 0,55 
Сірка (S) 1000 23,32 20,18 22,95 19,86 23,13 
Мікроелементи: 
Залізо (Fe) 

 
18 

 
7,83 

 
1,54 

 
1,41 

 
19,57 

 
1,81 

Мідь (Cu) 1 0,46 0,23 0,22 0,25 0,21 
Цинк (Zn) 12 0,54 0,75 0,71 0,72 0,68 
Селен (Se) 0,055 0,00244 0,00467 0,00591 0,00619 0,00660 
Марганець (Mn) 2 0,15 0,61 0,14 0,43 0,33 
Йод (І) 0,15 - - 0,001112 0,002479 - 

 
На основі експериментальних даних виявлено, що наявність у вафлях нових 

рецептурних інгредієнтів допомогла збагатити вироби макро- і мікроелементами. Вміст 



фосфору у вафлях «Мелодія осені» зріс у 2,9 раза, «Подарунок літа» – в 2,4 раза, «Квітковий 
нектар» – у 2,6 раза, а у вафлях «Злакові» – в 2,7 раза, порівняно з контролем. Кількість 
магнію і кальцію збільшено у вафлях «Мелодія осені», «Квітковий нектар» і «Злакові» у 3,5, 
1,4, 2,6 та 2,3, 6,1, 4,5 раза відповідно. Віст кальцію у вафлях «Подарунок літа» збільшено в 
32,6 раза за рахунок вмісту в жировій начинці порошку з шкаралупи курячих яєць.   

Важливе значення в їжі має співвідношення кальцію і фосфору (1:1,5), завдяки чому 
ці елементи засвоюються краще. Найбільше цьому критерію відповідають зразки вафель 
«Квітковий нектар» (1:1,6) і «Злакові» (1:2,3), а контрольний зразок вафель «Артек» (1:3,8) 
більше відрізняється від оптимального. 

У нових виробах також спостерігалось збільшення кількості мікроелементів. Усі 
вироби збагатились цинком, селеном і марганцем. Кількість заліза суттєво збільшилася у 
зразку вафель «Квітковий нектар» за рахунок внесення до складу начинки вафель спиртового 
екстракту бджолиного підмору. За кількістю вмісту йоду, цінним є рецептурний склад 
вафель «Подарунок літа» і «Квітковий нектар».    

Для повноцінного харчування людині необхідні продукти, які містять мінеральні 
елементи в оптимальній кількості. Зміна рецептурного складу вафель сприяла зростанню 
ступеня задоволення добової потреби людини в мінеральних речовинах (рис.1).  

 

 
Рис 1. Задоволення добової потреби людини в мінеральних речовинах  

за рахунок  споживання нових вафель (100г) 
 

Слід зазначити, що завдяки використанню нетрадиційної сировини у виробництві 
нових вафель вдалося підвищити рівень задоволення добової потреби людини в мінеральних 
речовинах. Зокрема, за рахунок споживання 100 г вафель «Мелодія осені» задовольняється 
30,5% добової потреби в марганці, вафель «Подарунок літа» – 88,3% в кальції, вафель 
«Квітковий нектар» – 108% в залізі, вафель «Злакові» – 14% магнію і фосфору і 12% в селені. 

Таким чином, результати досліджень показали, що для вафель з жировими начинками 
доцільно використовувати запропоновані види нетрадиційної сировини, що суттєво 
збагачують вироби мінеральними речовинами та підвищують їх біологічну цінність. 
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